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Det er ikke ofte vi bruker denne plassen til å 
omtale forhold i andre regioner i Norge, men 
helgens avsløringer i VG av prioriteringer 
innen politietaten i Bergen er så graverende og 
spesielle at det definitivt er verd et unntak – 
foruten at det som har skjedd i Vestlandets 
hovedstad, også har betydningen for vurderin-
gen av endringene som pågår innen politiet 
landet over.

Den øverste ledelsen i Bergen politidistrikt 
skal ha gitt egne ansatte ordre om ikke å gripe 
inn mot virksomheten til både lokale og 
internasjonale narkotikaaktører. Dette har 
pågått over flere år – og har nedfelt seg som en 
del av kulturen i politiet. Nå foreligger nok en 
varslingsrapport fra frustrerte ansatte i 
distriktet, som er tvunget til å leve med at 
kriminelle som påfører andre store lidelser 
gjennom salg av tunge narkotiske stoffer, etter 
ordre fra politiledelsen ikke skal innbringes, 
etterforskes eller straffeforfølges. 

Det går over i grensen av det tragikomiske når 
en heroinlanger som fritt fikk drive sin 
virksomhet gjennom lang tid, tilfeldigvis 
kunne arresteres da en tjenestemann i Bergen 

politidistrikt oppdaget at langeren bodde innen 
grensene av Nordhordland lensmannsdistrikt. 
En telefon til den lokale lensmannen førte til 
pågripelse og straffeforfølgelse. Det hører med 
til historien at Nordhordland lensmannsdis-
trikt er foreslått nedlagt. Litt ironisk kan man 
derfor si at det ikke var stort som manglet på 
at Politidirektoratet lot en forbryter gå fri. 
Hadde man rukket å nedlegge lensmannsdis-
triktet, ville det mest sannsynlig ikke vært 
noen som hadde tatt jobben med å stanse 
heroinlangeren.

Det er politiets oppgave å etterforske krimina-
litet. Politidirektør Odd Reidar Humlegård 
mener det er avgjørende for å skape robuste og 
slagkraftige enheter at antall enheter i politiet 
reduseres. Bergen politidistrikt er et av landets 
aller største – og når man selv der ikke ser seg 
i stand til å etterforske grov kriminalitet, er 
det kanskje ikke størrelsen på distriktet, men 
helt andre forhold som bidrar til at man ikke 
får tilstrekkelig ut av ressursene. Spørsmålet 
bør iallfall reises – og det som er avslørt, bør 
også bidra til at noen etter hvert begynner å 
stille spørsmål ved om Humlegård er den rette 
til å skape framtidas politi. 

Når politiet 
svikter grovt

På tide å stille spørsmål 
ved om Humlegård er 

den rette til å skape framti-
das politi.

Reiselivet er i endring, både inter-
nasjonalt, nasjonalt og i Trøndelag. 
Teknologi og digitalisering, opplevel-
sesturismen og nye markedsførings-
kanaler, ikke minst den reisende 
selv, er blant de viktige driverne bak 
disse endringene. Den nye turismen 
handler om sanser og opplevelser. 
Hvordan skal vi i Trøndelag forbe-
rede og rigge oss for å møte det nye 
reiselivet? Trøndersk reiseliv står 
for en betydelig verdiskaping, og 
opplevelser vokser desidert mest. De 
siste 15 årene har den opplevelsesba-
serte verdiskapingen vokst med 300 
prosent, mens overnatting har økt 
med 75 prosent. Forskning viser at 
den framtidige veksten vil komme 
innen det opplevelsesbaserte ferie- 
og fritidsmarkedet, mens yrkesba-
sert reiseliv vil stagnere.

Turisten ønsker flere unike opple-
velser, for eksempel lokal mat, 
kontakt med lokalbefolkningen og 
elg- og moskussafari. Små destina-
sjoner som har utviklet nye opple-
velser og markedsført dem bra, kan 
glede seg over formidabel vekst i 
hotellovernattinger (økning i 
prosent jan-aug. 2016 vs. samme 
periode i 2015: Namdalen: 18,8, 
Innherred: 7,3, Oppdal: 14,1 og 
Hitra-Frøya: 6,6, Røros: 10,2, Værnes 
9,6). Trenden er klar og må få 
betydning for hvordan vi profilerer 
og organiserer vårt reiselivsarbeid 
framover. 

Utviklingen i reiselivsmarkedet 
går raskt. Turistene markedsfører 
selv sine reiser og opplevelser via 
sosiale medier – og aktører som 
tripadvisor og airbnb revolusjone-
rer markedet. For å lokke folk hit og 
treffe reiselivstrendene, må vi gi 
dem en bedre grunn enn svak 
kronekurs! Bærekraft og tradisjo-
ner blir sentrale elementer i det 
framtidige reiselivsmarkedet. Mat 
kan formidle slike verdier, og blir en 
opplevelse når den inntas samtidig 
som historien og tradisjonene bak 
fortelles av et godt vertskap. Turis-

ter vil oppleve det eksotiske: Smake 
på lokale råvarer, lukte frisk sjøluft, 
få kunnskap om norske tradisjoner, 
møte lokalbefolkningen og oppleve 
uberørt natur. Ta med Kvikk lunsj 
og appelsin på skitur når du får 
besøk fra utlandet! Tradisjoner 
påvirker opplevelsen gjennom 
verdier og følelser. 

I stedet for å fokusere på steder, må 
vi nå markedsføre opplevelseskon-
septer. Men hvordan når vi best 
fram til den opplevelsessøkende 
turisten?

Mange hevder at vi må kaste 
brosjyrene og bare satse digitalt. 
Men i Tyskland kjøper fortsatt 80 
prosent sin norgesferie via et 
reisebyrå. Vi må derfor tilpasse 
markedsføring til hvert enkelt land, 
og jobbe målrettet mot de rette 
kanaler. For å nå kundene må vi 
forstå deres behov. Dette krever mye 
tid og ressurser, men markedskunn-
skap er avgjørende for å lykkes og 
må være fundamentet for reiselivs-
arbeidet i vår region framover. 

Trøndelag Reiseliv jobber derfor i 
nært samarbeid med destinasjoner 
og bedrifter med å ta imot presse-
grupper og turoperatører for å vise 
dem hva vi kan tilby. 2016 blir et 
rekordår. Rundt 70 journalister 
reiser gjennom Trøndelag i løpet av 
et år, og publiserer artikler i store 
nasjonale og internasjonale medier. 
Dette PR-arbeidet tilsvarer en 
annonseverdi på rundt 50 millioner. 
PR-verdien er enda større. Når vi vet 
at turoperatører leter etter nye 
opplevelser, hiver vi oss på: Et 
samarbeid med tyske Studiosus 
resulterer i 435 gjester som ferierer 8 
dager i Trøndelag. Totalt skal vi ta 
imot 80 turoperatører i år. 

Er Trøndelag et relevant fellesskap i 
et mer forbrukerstyrt og fragmen-
tert reiseliv med sterke og nye 
markedsaktører som kommuniserer 
bredt, raskt og individuelt til de 
reisende? Regionen favner alt fra 
havfiske til verdensarv, laks og 
skiturisme, fuglekikking og histo-
riske monumenter. Hva har vi 
egentlig til felles? Ifølge en analyse 
utført av Menon Economics blant 
reiselivsaktører i Trøndelag mener 
93 prosent at felles markedsføring 
trengs. Reiselivsfellesskapet opple-
ves altså som svært relevant blant 
aktørene, selv om det i bransjen 
selvfølgelig også er konkurranse om 
å selge opplevelser og overnattings-

tilbud og forskjellig syn på strate-
giske veivalg framover. Ønsket om å 
opprettholde det fellesskapet som 
reiselivsnæringa i Trøndelag har 
utviklet de siste tiårene er imidler-
tid entydig og blir dermed en viktig 
forutsetning og premiss for å 
videreutvikle reiselivsarbeidet i 
regionen. 

Reiselivsarbeidet i Trøndelag har 
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DAGENS SITAT

32+25+43+AVil du vaksinere deg eller barna 
dine mot HPV?

433 stemmer kl. 20.00.

FOLKETS RØST ● T-A.NO

32%
43%

25%

Ja, selvfølgelig. 32%
Nei, vaksinering er uaktuelt 25%
Ja, men jeg syns 3.000 - 4.000 kroner 
er dyrt. Det burde vært gratis. 43%

Mens Trump har en ambisjon om å gjøre 
USA stort igjen, har han ingen ambi- 

sjoner om å gjøre verden til et bedre sted.

KAREN HELENE ULLTVEIT-MOE, professor ved Økonomisk Institutt Universitetet 
i Oslo

I sitt alternative budsjett går 
Arbeiderpartiet inn for å 
øremerke 200 millioner 
kroner til styrking av skole-
helsetjenesten. Det er en 
viktig seier for AUF, og det vil 
være et nødvendig løft som vil 
sørge for flere og mer tilgjen-
gelige helsesøstre ute på 
skolene.

I dag sier tre av ti helsesøstre 
at de ikke har tid til å utføre 
de oppgavene de er lovpålagt 
å gjennomføre. Sånn kan det 
ikke fortsette. Dårlig øko-
nomi i kommunene skal ikke 
gå ut over elevenes psykiske 
og fysiske helse, og derfor er 
vi glade for at Arbeiderpar-
tiet foreslår å øremerke 
midler til å styrke skolehel-
setjenesten.

Det er ingen tvil om at elever 
lærer mer og trives bedre på 
skolen når de føler en trygg-
het. Altfor mange elever 
møter i dag en stengt dør når 
de trenger å snakke med 
helsesøster – vi mener det er 
avgjørende at hjelpen er 
tilgjengelig når den trengs, 
ikke bare når skolen har råd 
til det. En mer tilstedevæ-
rende skolehelsetjeneste vil 
sørge for nettopp denne 
tryggheten i å vite at hjelpen 

er tilgjengelig oftere enn den 
er i dag.

Et annet viktig tiltak for å øke 
elevenes trivsel og trygghet er 
en offensiv satsing mot 
mobbing. Vi applauderer 
Arbeiderpartiets forslag om å 
bruke 30 millioner kroner på 
å styrke sosialrådgivningstje-
nesten i skolen og starte 
forsøk med flere miljøarbei-
dere på skoler med lærings-
miljøutfordringer. Da tar man 
tak der det trengs som mest.  

Frafall er et enormt problem i 
norsk skole – nærmere 1 av 3 
elever gjennomfører ikke 
videregående opplæring. Vi 
er overbevist om at en styrket 
innsats mot mobbing og et løft 
for skolehelsetjenesten, 
kombinert med flere lærere er 
rett medisin for å få ned 
frafallet i norsk skole.

Studentvelferd: + 10 millio-
ner. Det er over flere år 
dokumentert at hele én av 
fem studenter opplever 
alvorlige psykiske helsepro-
blemer i studietiden. Dette er 
omtrent dobbelt så mange 
som i normalbefolkningen i 
samme aldersgruppe, og 
kvinner er mest utsatt. Dette 
er en utfordring som både 
angår utdanningsinstitusjo-
nene, samskipnadene, 
vertskommunene og helsesys-
temet. Vi foreslår derfor 10 
mill. i tillegg til regjeringens 
sum til å styrke arbeidet med 
studenters psykiske helse.

 ● Innlegg. Skolehelsetjenesten.

Ap tar psykisk 
helse på alvor!

Gina Berre
Leder, AUF i 
Nord-Trøndelag

Helsesøster: Altfor mange elever møter i dag en stengt dør når de tren-
ger å snakke med helsesøster, skriver artikkelforfatteren. 

FOTO:JOHAN ARNT NESGÅRD

vært kunnskaps- og kompetan-
sebasert. Dette må også være 
førende for det framtidige 
reiselivsarbeidet slik at vi 
gjennom innovasjon, langsik-
tig og systematisk utviklings-
arbeid basert på kundeinnsikt 
og markedskompetanse, kan 
utnytte de mulighetene 
landsdelen har for verdiska-
ping gjennom reiselivet. 

Trøndelag Reiseliv ønsker å 
forsterke sin utviklingsrolle 
framover. Sammen med 
fylkeskommunene og Oi! 
Trøndersk Mat og Drikke, skal 
vi utvikle gr unnlaget for en 
enda mer forsknings- og 
kunnskapsbasert reiselivsut-
vikling. 

Dersom vi skal kunne skape 

signaturopplevelser og 
sanseturisme i Trøndelag og 
hevde oss nasjonalt og 
internasjonalt i dette marke-
det, må vi gjøre det i felles-
skap og arbeidet må være 
fundamentert på solid  
innsikt og kunnskap om  
de mange små og store 
elementer som i sum utgjør 
reiselivet i Trøndelag. 
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Sanser og opplevelser

Opplevelser: I stedet for å 
fokusere på steder, må vi nå 
markedsføre opplevelseskon-
septer, skriver kronikørene. 
FOTO: FRIDA NORSTRØM

Marked
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